
ROMANIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

HOT�RÂRE 
privind completarea Inventarului bunurilor care apar�in domeniului public  

                                                      al jude�ului Alba  
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin��  ordinar� în data de 30 mai 2007; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind completarea Inventarului bunurilor care 
apar�in domeniului public al jude�ului Alba; 

- Raportul nr. 5820/14.05.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind completarea 
Inventarului bunurilor care apar�in domeniului public al jude�ului Alba. 

V�zând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic� �i administrarea 

domeniului public �i privat al jude�ului Alba. 
Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�;  
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia; 
- H.G. nr. 17/2007 privind încadrarea în categoria func�ional� a drumurilor jude�ene a unor 

sectoare de drum comunal din jude�ul Alba; 
- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 37/2007 privind exercitarea de c�tre Consiliul jude�ean 

Alba a dreptului de preem�iune la cump�rarea imobilului – cl�dire �i teren – situat în municipiul 
Alba Iulia, str.Mihai Viteazu nr.2;  

- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 64/2007 privind exercitarea de c�tre Consiliul jude�ean 
Alba a dreptului de preem�iune la cump�rarea imobilului – cl�dire �i teren – situat în municipiul 
Alba Iulia, str.Decebal nr.20; 

- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 77/2007 privind aprobarea transmiterii dreptului de 
administrare Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba, asupra imobilului 
situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2. 

În temeiul art. 97 �i art.115-(1), lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat�, adopt� prezenta: 

 
HOT�RÂRE 

Art. 1.  Se completeaz� Inventarul bunurilor care apar�in domeniului public al jude�ului Alba, 
cu bunurile imobile cuprinse la pozi�iile cu nr. crt. 203-208, potrivit anexei– parte integrant� a 
prezentei hot�râri. 

Art.2. Direc�ia tehnic� va duce la îndeplinire dispozi�iile prezentei hot�râri. 
Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 

- Institu�iei prefectului -  jude�ul Alba; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 

  
 
               PRE�EDINTE, 
            Ion DUMITREL 
 

    Contrasemneaz�, 
                                                         SECRETARUL JUDE�ULUI ALBA                                                                                                  
                  Mariana HURBEAN 

 
Alba Iulia,  30 mai 2007  
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